
 

 

Núcleo de Educação a Distância (NEAD) 

FAQ – Programa de Educação a Distância (PED) 

 
 

1. Como sei sobre o início das aulas? 
 

O início das aulas segue o calendário específico do Programa de Educação 

Distância (PED). Disponível no FAE Connect. 

 
 

2. Como acesso a disciplina? 
 

Após a matrícula, o aluno receberá um e-mail da equipe do NEAD, convidando-o 

a acessar o PED na Sala Virtual com o seu número de RA e senha. 

 
 

3. Onde acontecem as aulas? 
 

As aulas acontecem na Sala Virtual e iniciam com encontro presencial obrigatório 

para apresentação do programa, na unidade de Curitiba. Para as demais 

unidades, as aulas ocorrerão por meio de videoconferência. Este encontro 

servirá para explicação do funcionamento do PED. 

 
 

4. Como são ofertadas as disciplinas? 
 

As disciplinas são organizadas em 12 Unidades de Estudos, distribuídas ao longo 

do semestre; sendo que seis primeiras Unidades estão vinculadas aos processos 

que culminam na N1, e as outras Unidades estão voltadas aos conteúdos dos 

processos relacionados à N2. O aluno possui a oportunidade de contato constante 

com o professor (tutor da disciplina) e com a equipe de apoio por meio de e-mail, 

listas de discussão, mural eletrônico e sistemas de chat ou comunicação síncrona, 

tais recursos estarão disponíveis na Sala Virtual com tutoriais. 

 
 

5. Qual o horário das aulas? 
 

O horário de estudo é organizado pelo aluno, com exceção das sessões de 

comunicação síncrona (chats) que estão definidas no calendário do programa, 

disponível na Sala Virtual. A flexibilidade de tempos e espaços de estudo é 

diferencial da modalidade a distância. 

 
 

6. Haverá aulas presenciais? 
 

Não. O que acontecerá é um encontro presencial ou em videoconferência no início 

do semestre para esclarecimento do programa, e mais três encontros presenciais 

agendados para realização das avaliações N1, N2 e N3. 



 

 

7. O aluno recebe material impresso? 
 

O aluno poderá receber o Texto Base da disciplina impresso, caso realize a 

solicitação no ato da confirmação da matrícula. O material também estará disponível 

na Sala Virtual em PDF. 

 
 

8. Nunca fiz aulas pela internet antes. Ainda assim posso fazer disciplinas no 

PED? 

Sim. O Programa de Educação a Distância (PED) oferece encontro presencial de 

ambientação, disponibiliza um Guia do Aluno e tutoriais para acesso às diferentes 

ferramentas, como também oferece constante acompanhamento do professor 

(tutor) e da equipe de apoio. 

 
 

9. Como será a avaliação do aluno? 
 

As disciplinas dos cursos de graduação ofertadas pelo PED seguem o mesmo 

sistema de avaliação das disciplinas presenciais; porém, adequando a sistemática 

de avaliação da modalidade EAD. 

N1 – será composta de seis (6) atividades avaliativas (semanais), disponibilizadas 

no AVA, valendo cinco décimos (0,5) cada uma e uma (1) avaliação presencial 

(referente às Unidades de Estudo 1, 2, 3, 4, 5 e 6), valendo 7,0 pontos. 

N2 – será composta de seis (6) atividades avaliativas semanais, disponibilizadas no 

AVA, valendo cinco décimos (0,5) cada uma e uma (1) avaliação presencial 

(referente às Unidades de Estudo 7, 8, 9, 10, 11 e 12), valendo 7,0 pontos. 

N3 – avaliação presencial referente a todas as Unidades de Estudo, valendo 10,0 

pontos. 

Fórum colaborativo avaliado - é um fórum especial em que o aluno é convidado a 

participar e sua contribuição será avaliada, tendo como reconhecimento uma 

atribuição de 0,2 décimos por unidade de estudo que constar a chamada do 

respectivo fórum: Unidades 2 e 4 - N1 e Unidades 8 e 10 - N2.  

Somente o aluno que atender aos critérios informados no enunciado do fórum na 

Unidade de Estudo é que receberá essa pontuação extra na N1 e na N2. 

 
 

10. Quanto tempo a disciplina no PED irá exigir do aluno? 
 

A exigência de dedicação é proporcional à carga horária da disciplina, ou seja, nas 

disciplinas de 72 horas, o aluno deverá organizar 4 horas semanais de estudo.  

E nas disciplinas de 36 horas, deverá dedicar 2 horas à realização das 

atividades propostas na Unidade de estudo, conforme Guia. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

11. Qual é o perfil exigido do aluno para fazer uma disciplina no PED? 
 

Alguns aspectos são fundamentais: 
 

 planejamento, organização e controle do tempo; 
 

 disponibilidade de tempo para acessar a Sala Virtual semanalmente; 
 

 disposição para participar de discussões em grupo virtual; 
 

 disposição para perguntar e contribuir com o grupo; 

 disposição para aceitar sugestões e construir o conhecimento a partir de 

referencias disponibilizados nos materiais da disciplina e orientações advindas 

do tutor. 

 
 

12. Quais são os diferenciais das disciplinas ofertadas na modalidade a distância 

pela FAE? 

 Os alunos que realizarem disciplinas a distância terão acesso exclusivo a uma 

Biblioteca Digital com mais de 5 mil e-books à disposição para pesquisa e 

leitura. 

 Os professores/tutores contam com o apoio de recursos tecnológicos para 

responder, o mais rápido possível, a todas as dúvidas dos alunos. 

 Os alunos poderão participar de encontros de apoio presenciais na área da 

matemática. 


